Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 20. května
2013 od 16 hod. v kanceláři OSH Rokycany
Přítomni : Michal Liška, Josef Huml (Cheznovice), Pavel Burget, Jiří Vávra (za Vladimír
Liška)
Omluveni: Josef Krátký, Petr Volín, Petr Dongres
Hosté: Miroslav Frost, Vladislav Strejc
Program: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Vyhodnocení zkoušek Hasič III.
4. Hodnocení průběhu okrskových soutěží
5. Okresní soutěž- zabezpečení soutěže, rozesílání podkladů soutěžním družstvům
6. Příprava soutěžních družstev na krajskou soutěž
7. Informace o cvičeních v jednotkách
8. Diskuze o soutěžích
9. Volací znaky jednotek, spojení s KOPISem
10. Přeložení ORV z 19.8. na září

Jednání:
1) Zahájení provedl vedoucí ORV Liška Michal, přivítal přítomné a navrhl program
jednání.
2) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Vladislav Strejc a Michal Liška.
Zapisovatelem byl zvolen Josef Huml.
3) Vyhodnocení zkoušek HASIČ III konaných dne 26.4. 2013.
Hodnocení se ujal Vladislav Strejc, který poukázal na velmi malou účast okrsků na
zkouškách, byli přítomni pouze sbory s II. a III. okrsku. Pochválil také výborné
fungování zkušební komise. Všichni zúčastnění zkoušky absolvovali a jejich seznam
je zveřejněn na webu OSH. Ještě informoval, že příprava je nejlepší v zimních
měsících, kdy není venku tolik činnosti a příští termín bude v měsíci únoru nebo
březnu 2014.
Michal Liška podal návrh, aby si zkoušky nejdříve udělali členové ORV.
4) Průběh okrskových soutěží.
Informace byly podány zatím pouze ze dvou soutěží. Na okrskové soutěži
v Němčovicích soutěžily společně okrsky 9., 12. a SDH Volduchy, kde z 9. okrsku
zvítězilo SDH Břasy a z okrsku č.12 SDH Němčovice. V okrsku č.3 se sešly pouze tři
družstva a tak SDH Mirošov sestavilo ještě jedno družstvo. 1. místo získalo družstvo
SDH Mirošov II. Na této soutěži došlo k jednomu zranění. Informace z jiných soutěží
zatím nebyly prodiskutovány z důvodu nepřítomnosti členů ORV nebo z pozdějšího
termínu konání soutěže.

5) Informace k Okresní soutěži konané dne 8.6. 2013 v Němčovicích.
Přihlášky je možno zasílat do 4.6. do kanceláře OSH, musí být kompletně vyplněné
včetně jmen a startovního pořadí na 100m jednotlivců (nebude tak vznikat zmatek ve
jménech ani zbytečné zdržování).
Kancelář OSH bude v tomto týdnu poštou nebo e-mailem rozesílat na jednotlivé
okrsky OZ soutěže, přihlášku, seznam technických podmínek nářadí na PS pro rok
2013. Na soutěž připraví kancelář OSH tiskopisy na protesty. Při soutěži žen se poběží
v jedné dráze. Při soutěži mužů štafeta v jedné dráze, 100m jednotlivců dvě dráhy
vedle sebe.
Výsledky se vytisknou z PC ihned po proběhnuté disciplíně a zveřejní se. Nebude se
psát výsledková listina.
SDH Volduchy chce na start postavit dívku mladší 15-ti let (samozřejmě s plnou mocí
od rodičů)
Dne 7.6. převeze SDH Zbiroh překážky na místo konání soutěže. Terče na požární
útok jsou již na místě, ale musí se provést jejich přenastavení na dospělou soutěž, to
zajistí Vl. Strejc.
Ozvučení a časomíru z kanceláře převeze M. Frost, další věci doveze ještě Jarmila
Baslová. Komentování se ujme Karel Ferschmann. Rozdělení rozhodčích provede na
místě Jan Pecháček.
Technická četa bude z nesoutěžících členů SDH Němčovice pod vedením Jiřího
Vávry. Technická četa zajistí: klínky na stabilizaci a vyrovnání překážek, materiál na
zatěžkání terčů, hřebíky, hadice na čáry, RHP, lajnovačku, vápno, posekání trávy,WC,
občerstvení, cisternu na vodu pro PÚ, 2x baterie 12V pro napájení terčů a časomíry.
Náhradní baterii zajistí M. Frost.
6) Příprava družstev na krajskou soutěž.
Z důvodu nemoci Josefa Krátkého byl tento bod odložen na další jednání ORV.
7) Informace o cvičeních v jednotkách.
Z přítomných členů ORV nikdo zatím v letošním roce v jednotce praktické nebo
prověřovací cvičení nepořádal.
8) Diskuze o soutěžích
Soutěže byly probrány již v bodě 4) Hodnocení průběhu okrskových soutěží.
9) Volací znaky jednotek, spojení s KOPISem
Tento bod je neustále v jednání. K dnešnímu jednání volací znaky nedodaly některé
okrsky. Michal Liška žádal přes podatelnu HZS před dvěma měsíci o seznam volacích
znaků okresu, do této chvíle nic neobdržel. Dále projednával s operátorem KOPISu,
zda je lepší banální věci jako jsou kondiční jízdy, soutěže, aj. hlásit radiostanicí nebo
mobilním telefonem. Pro KOPIS je lepší hlásit se radiostanicí z důvodu ověření
funkce radiostanice a lepšího spojení s jednotkou.
10) Přeložení ORV
Z pracovních důvodů vedoucího ORV Michala Lišky, bude příští jednání přesunuto
z 19.8. na září. V září bude již po většině soutěží (může se provést hodnocení) a
budou poskytnuty informace o rozdělování dotací za zásahy z HZS

Usnesení:
2-2013-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
2-2013-2
ORV schvaluje jako zapisovatele Josefa Humla a pověřuje ověřením zápisu Vladislava
Strejce a Michala Lišku
2-2013-3
a) ORV bere na vědomí informace o průběhu zkoušek HASIČ III
b) ORV schvaluje návrh Michala Lišky, aby si zkoušky udělali všichni členové ORV
2-2013-4
ORV bere na vědomí informace o průběhu okrskových soutěží
2-2013-5
a) ORV schvaluje datum okresní soutěže dne 8.6. 2013 v Němčovicích
b) ORV ukládá kanceláři OSH rozeslat na okrsky OZ soutěže včetně všech příloh
c) ORV schvaluje pro SDH Volduchy možnost postavit na start dívku mladší 15-ti let,
podmínkou je plná moc od rodičů
d) ORV ukládá SDH Němčovice zajistit technické zabezpečení okresní soutěže
e) ORV ukládá Miroslavu Frostovi zajistit náhradní baterii pro časomíru
2-2013-6
ORV schvaluje odložení bodu č.6 na další jednání z důvodu nemoci Josefa Krátkého
2-2013-7
ORV bere na vědomí informace o cvičeních v jednotkách
2-2013-8
ORV bere na vědomí informace o soutěžích
2-2013-9
a) Pro ORV trvá úkol vytvoření seznamu volacích znaků
b) ORV bere na vědomí informaci z KOPISu o způsobu odhlašování jednotek při
kondičních jízdách a soutěžích
2-2013-10
ORV schvaluje přeložení jednání z 19.8. na září. Termín bude upřesněn.

Zápis zapsal: Josef Huml
Zápis ověřili: Vladislav Strejc
Michal Liška

____________________
____________________

